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Orienteringssak - Tilskuddsfordeling: diverse kulturformål
Innstilling til vedtak:
Tilskuddsfordelingen «diverse kulturformål» tas orientering.
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Hva saken gjelder
Tilskuddsordningen diverse kulturformål er administrativt behandlet.

Saksutredning
Formålet er å stimulere til rekruttering og aktivitet innen sang, musikk, bilde, dans og teater film,
amatørteater for barn og unge, fortrinnsvis til mindre arrangement og produksjoner og
markerings- og kulturdager innen amatørkulturen. Det er kommet inn 15 søknader med samlet
søknadsbeløp på 491.500 og 9 ble innvilget på til sammen 150.000.

DIVERSE KULTURFORMÅL

TILDELT
2019

Janne Lindgren

0

60.000

0

Ersfjorddagen - Rett Vest

15.000

20.000

20.000

Tromsø Filmklubb-Stumfilmkonsert

0

23.500

0

Dreamcatcher Music

0

10.000

0

Almut Irmtraud Prahl

0

6000

0

Grønn Framtid

0

47.000

0

Freddy Rossing

0

20.000

5.000

Tromsø Filmklubb

10.000

25.000

20.000

Skognesensemblet

15.000

45.000

20.000

Tromsø Byorkester

25.000

30.000

25.000

Troms Musikkråd

20.000

55.000

20.000

Viseklubben Spelt

20.000

100.000

20.000

Troms Sangerforum

15.000

35.000

15.000

Jan Olav Gatland

0

5.000

0

Irvin Wallace Kofa

0

10.000

5000

491.500

150.000

SUM
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Omsøkt tilskudd

Innvilget tilskudd

1. Janne Lindgren – workshop i filmfortelling – 0
Søkte om 60.000 til å arrangere workshop i filmfortelling. Hun er bosatt i Oslo og vil reise rundt i
landet for å holde kurs. Søknaden ble avslått da formålet faller utenfor det som prioriteres
innenfor knappe midler.
2.

Ersfjorddagen - Rett Vest – 20.000

Søkte om 20.000 til å få arrangere Ersfjorddagen - Rett Vest 2020, med konsert, barne- og
ungdomsteater, poesi og en samtaledel om kysten, ressursene og framtida. Søknaden ble
imøtekommet med 20.000 kroner.

3. Tromsø Filmklubb – stumfilmkonsert – 0
Søkte om 23.000 til å betale band-honorar til en stumfilmvisning. Søknaden ble avslått da
formålet faller utenfor det som prioriteres innenfor knappe midler.

4. Dreamcatcher Music – revitaliseringskonsert – 0
Søkte om 10.000 til å arrangere en revitaliseringskonsert på Driv. Søknaden ble avslått da
formålet faller utenfor det som prioriteres innenfor knappe midler.

5. Almut Irmtraud Prahl – varme opp Maristuen 2 – 0
Søkte om 6.000 til å varme opp Maristuen 2 med ved under kulturelle aktiviteter. Søknaden ble
avslått da formålet faller utenfor det som prioriteres innenfor knappe midler.

6. Grønn Framtid – «grønn framtid inviteter» – 0
Søkte om 47.000 til å arrangere en arrangementserie for å belyse animalsk og plantebasert mat
fra ulike perspektiver. Søknaden ble avslått da formålet faller utenfor det som prioriteres
innenfor knappe midler.
7.

Freddy Rossing – dansegruppa Danzity Crew – 5.000

Søkte om 20.000 til innkjøp av klær og dansesko til dansegruppa Danzity Crew. Søknaden ble
imøtekommet med 5.000.
8.

Tromsø Filmklubb – salleie, mangfold – 20.000

Søkte om 25.000 kroner til å betale leie for kinosal, hvilket er en nødvendighet for filmklubbens
aktiviteter. Søknaden ble imøtekommet med 20.000 kroner til å være med og dekke kostnader
til salleie

9. Skognesemsemblet - utvikle Skognesfestivalen – 20.000
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Søkte om 45.000 kroner til å fortsette å utvikle Skognesfestivalen "Dragsuget" til å bli en
musikkfestival av nasjonal og internasjonal klasse basert på trekkspillet som instrument. En
smeltedigel for lokale, nasjonale og internasjonale musikere med tilknytning til trekkspill i alle
varianter, lik festivalen var i sin glanstid. Søknaden ble imøtekommet med 20.000 kroner til å
arrangere Skognesfestivalen "Dragsuget" 2020.
10. Tromsø

Byorkester – symfoniorkester – 25.000

Søkte om 30.000 kroner til instruktører som dirigent, konsertmester og andre funksjoner.
Orkestret har vært i kontinuerlig virksomhet siden starten i 2003, og har ukentlige øvinger og ca.
4 konserter pr. år. Søknaden ble imøtekommet med 25.000 kroner.
11.

Troms Musikkråd - musikkrelaterte kurs – 20.000

Søkte om 55.000 kroner for å kunne tilby innbyggerne i Tromsø og omegn diverse
musikkrelaterte kurs av høy kvalitet i bl.a. gitar, sang, ukulele, munnspill og musikkteori. De
benytter kvalifiserte instruktører med musikkfaglig og pedagogisk utdanning for å sikre at
deltakerne får best mulig utbytte av kursene. Søknaden ble imøtekommet med 20.000 kroner

12.

Viseklubben Spelt - konsertserie – 20.000

Søkte om kroner 100.000 for å være en møteplass for viseutøvere og viseinteresserte, med
konserter, åpen scene og allsang. Spelt arbeider for å videreføre og fornye den nordnorske
visetradisjonen, og presenterer lokale artister innen visesjangeren for publikum i Tromsø. I år
innleder de et samarbeid med Trap for å få flere flerkulturelle artister i programmet. Søknaden
ble imøtekommet med 20.000 kroner til konsertprogrammet.

13.

Troms Sangerforum - kurs og aktiviteter – 15.000

Søkte om 35.000 kroner til å arrangere kurs og aktiviteter for medlemskor og andre. 18 av
medlemskorene, dvs. 60 %, holder til i Tromsø, og derfor arrangerer de de fleste kursene i
Tromsø. Noen kurs arrangeres på vegne av Koralliansen. Koralliansen er en sammenslutning
av sju kororganisasjoner samt FONOKO for kordirigenter. Søknaden ble imøtekommet med
15.000 kroner til kurs og aktiviteter i Tromsø.

14.

Jan Olav Gatland – boklansering - 0

Søkte om 5.000 kroner til å leie rom og utstyr for boklansering i Tromsø bibliotek. Han er bosatt
i Bergen. Søknaden ble avslått da formålet faller utenfor det som prioriteres innenfor knappe
midler.

15.Irwin Wallace Kofa – arbeid med bok om frivillighet – 5.000
Søkte om 10.000 kroner til å arbeide med bok om hans engasjement i frivillighetsaktiviteter i
Tromsø. Søknaden ble imøtekommet med 5.000 kroner
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Konklusjon
Kommunedirektøren ser det som viktig å støtte tiltak som kommer allmenheten til gode
gjennom gode tiltak innen diverse kulturformål. Saken er administrativt vedtatt og
legges frem her til orientering.

Vedtakskompetanse
Kultur, idtrets- og friluftsutvalget.

Vedlegg
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